
Stalna razstava v viničariji Pergerjev vrh, Kremberk 
39 in v avli Občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. 
goricah 17,  SI-2233 Sv. Ana v Slov. goricah. 

Informacije: 

Turizem Slovenske gorice 
T: +386(0)40 328 509,  

E: nina.ana.kolaric@gmail.com 

Občina Sveta Ana 
T: +386(0)2729 58 80,  

E: obcina@sv-ana.si

kirurg, vinogradnik, sadjar in vrtnar 

STALNA RAZSTAVA

Ta dokument je nastal leta 2013 ob projektu Stalna razstava o življenju in delu Franca Postiča 
pri Sv. Ani v Slov. goricah (2012) ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja. Organ upravljanja programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-
2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino dokumenta odgovarjata 
Občina Sveta Ana in Janez  Ferlinc.

Izvedba projekta: Občina Sveta Ana, Društvo vinogradnikov Sveta Ana, Janez Ferlinc s. p.. Zamisel 
o razstavi: Zgodovinsko društvo Slovenske gorice, leta 2011. Besedilo in foto: Janez Ferlinc, foto 
gvašev grozdov: Umetniški kabinet Primoža Premzla, Maribor, foto de Berry: Wikipedia. Obliko-
vanje: Jernej Lasbaher. Tisk: Copy Center, Milena Potočnik s.p.. Lenart, 2013. Naklada: 500 izv.
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SLIKE VINSKE TRTE 
 
Posebno doživetje je ogled 36 reprodukcij ampelografskih 
gvašev vinske trte. Naslikala sta jih slikarja Vincenz in Conrad 
Kreuzer sredi 19. stoletja. Slike prikazujejo 23 sort z lokalnimi 
ljudskimi imeni ali sinonimi iz Trummerjevga  popisa od Sv. 
Ane in večino sort s tega območja. Originale hrani Pokrajinski 
muzej Maribor in so evropska znamenitost neprecenljive vre-
dnosti. 
 

KMETIJSKA DRUŽBA 
 
Na razstavi sta prvič v Sloveniji predstavljena Cesarsko kralje-
vska kmetijska družba Vojvodstva Štajersko in Postičevo po-
membno delo v tem združenju. 

Franc Postič je pri Sv. Ani živel od leta 1817 do 1861.



Stalna razstava o življenju in delu Franca Postiča je nasta-
la zaradi bogate zgodovine vinogradništva pri Sv. Ani in 
ponovno odkrite zgodbe o vinski trti postič, ki jo je leta 
2009 razkril lenarški zgodovinar Igor Zemljič. 

FRANC POSTIČ
 
Franc Postič (Franz Postitsch), *1794, Zagreb – +1861, Sv. 
Ana, je bil zaslužen kirurg in živinozdravnik, vinogradnik, sadjar, 
vrtnar, šolski nadzornik (od 1835), župan Kremberka (1854 – 
1857) in sodnik (od 1836). Rodili so se mu sinovi Franc, Fride-
rik (Miroslav), Henrik in hči Suzana Ana. Pri Sv. Ani je prirejal 
največje in najbolje obiskane živinske sejme na Štajerskem; od 
leta 1854 je bilo vsako leto septembra za prodajo ponujenih 800 
– 1000 glav goveje živine. Razpečal je več kot 100.000 žlahtnih 
sadnih sadik. Na eni prvih vrtnarskih razstav v Gradcu je prejel 
malo srebrno medaljo.
 
Postičevo plodno 44-letno delo je doprineslo blagostanje, ugled 
in pomen tej najlepši točki Slovenskih goric.

 

POSTIČEVI GOSTJE
 
Franc Postič je bil vzoren državljan, človekoljub, dobrotnik, ple-
menit in priljubljen gostitelj. Gostil je mnogo prijateljev in znan-
cev, med njimi so bili Franc Trummer, dr. Franc Hlubek, Stanko 
Vraz, dr. Jožef Muršec, Dominik Čolnik, dr. Rudolf Gustav Puff 
in mnogi drugi.  
 
2. oktobra 1855 je Sv. Ano in Postiča obiskala nečakinja nad-
vojvode Janeza Marija Karolina vojvodinja de Berry (1798 
– 1870) s svojim številnim spremstvom. Vojvodinja de Ber-
ry je bila snaha zadnjega francoskega kralja Karla X. (1756 – 
1836). Z drugim možem grofom Karlom Lucchesi Palli je po od-
hodu iz Francije vse do svoje smrti živela tudi na gradu Brunsee 
pri Cmureku. Pokopana sta na pokopališču v Cmureku.

TRTA POSTIČ ALI PINOT MEUNIER
 
Franc Trummer (*1800 – +1858, Gradec) je popisal trto po-
stič v vinogradih kneza Arenberga na Radenskem Vrhu in v nje-
govi gospoščini Stadl, ki je to trto pred mnogimi leti dobila iz 
Šampanje. Razširila jo je po Štajerski. Trta je leta 1841 rastla 
samo v okolici Radgone, pri Sv. Ani in v vzorčnem vinogradu v 
Gradcu. Gojil in razmnoževal jo je tudi Postič.  
 
Sinonim trte Blaue Postitschtraube je prvi zapisal Trummer 
leta 1836, ko je obiskal Franca Postiča. Ime Blaue Postitschtrau-
be se še vedno uporablja v avstrijski Štajerski, vzhodni Švici in 
južni Avstraliji (Miller's Burgundy). Trta postič ali pinot meu-
nier, Müllerrebe ali Schwarzriesling je v Evropi poznan že od 
16. stoletja. Pinot meunier je močno dlakava mutacija modrega 
pinota. Njegov mošt je pomembna sestavina šampanjcev.

Šipon je  najpomembnejša 
stara domača vinska sorta 

slovenske Štajerske.

Marija Karolina Vojvodinja de Berry, 1825.

Franc Postič je med prvimi v Slovenskih 
goricah gojil sorto beli traminec.


